
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 22.10.2021 р.    
 

1. Звіт Приймальної комісії про результати вступної компанії 2021 року 

Доповідач: відповід. секретар ПК доц. Коваль Я.М.  

2. Присвоєння вченого звання 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В.Р. 

3. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій для здобуття наукового 

ступеня доктора філософії  

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

4. Про внесення змін до статуту університету 

     Доповідач: провідний юрисконсульт Квасниця О. А. 

5. Про внесення змін до Правил призначення і виплати стипендії студентам 

(курсантам), аспірантам та докторантам ІФНТУНГ 

     Доповідач: проректор з НПР доц. Куровець С. С. 

6. Затвердження Положення про Міжнародний конкурс студентських наукових робіт 

«Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» 

     Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 

7. Про організацію навчального процесу в університеті у період з 01.11.2021 р. 

     Доповідач: начальник НВ  доц. Штанько Я. В. 

8. Різне 
 

1. Звіт Приймальної комісії про результати вступної компанії 2021 року 
 

Ухвалили: 

1. Схвалити звіт про роботу Приймальної комісії у 2021 році. 

2. Організувати в університеті курси для підготовки до здачі ЄВІ та ЄФВВ. 

3. На основі аналізу вступних кампаній 2019-2021 років за пропозиціями директорів 

інститутів зменшити кількість конкурсних пропозицій на вступ у 2022 році. 

4. Встановити кваліфікаційний мінімум при формуванні максимальних показників 

державного замовлення на спеціальності, контингент студентів яких складається в 

основному із державників. 

5. Зобов’язати Приймальну комісію до 15 грудня 2021 року розробити, на основі Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2022 році, Проект Правил 

прийому до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
 

2. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вченого звання:  

Дорошенку Ярославу Васильовичу – професора кафедри газонафтопроводів та 

газонафтосховищ. 

Тараєвському Олегу Степановичу – професора кафедри газонафтопроводів та 

газонафтосховищ. 

Боднарук Ірині Любомирівні – доцента кафедри геодезії та землеустрою. 
 

3. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій 

для здобуття наукового ступеня доктора філософії 
 

 Ухвалили:  

1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Шинкарук Х. М. призначити рецензентів:  



Карпаша Максима Олеговича – д.т.н., проф., проф. каф. енергетичного 
менеджменту та технічної діагностики, проректора з науково-педагогічної роботи. 

Середюка Ореста Євгеновича – д.т.н., проф., зав. каф. метрології та 
інформаційно-вимірювальної техніки. 

2. Попередню експертизу дисертації Шинкарук Х. М. провести на засіданні 
кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки із запрошенням фахівців 
за науковим напрямом дисертації. 
 

 Ухвалили:  

1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення результатів дисертації Присяжнюк Л. О. призначити рецензентів:  

Середюка Ореста Євгеновича – д.т.н., проф., зав. каф. метрології та 
інформаційно-вимірювальної техніки. 

Чеховського Степана Андрійовича – к.т.н., проф., проф. каф. метрології та 
інформаційно-вимірювальної техніки. 

2. Попередню експертизу дисертації Присяжнюк Л. О. провести на засіданні 
кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки із запрошенням фахівців 
за науковим напрямом дисертації. 
 

4. Про внесення змін до статуту університету 
 

Ухвалили: 

1. Затвердити зміни до статуту університету у вигляді нової редакції. 
2. Винести на розгляд і погодження конференції трудового колективу університету 
зміни до статуту ІФНТУНГ у вигляді нової редакції. 
 

5. Про внесення змін до Правил призначення і виплати стипендії студентам 

(курсантам), аспірантам та докторантам ІФНТУНГ 
 

 Ухвалили: затвердити внесені зміни до Правил призначення і виплати 
стипендії студентам (курсантам), аспірантам та докторантам Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. 
 

6. Затвердження Положення про Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки  

у реалізації засад сталого розвитку» 
 

 Ухвалили: затвердити Положення про Міжнародний конкурс студентських 
наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад 
сталого розвитку». 
 

7. Про організацію навчального процесу в університеті 

у період з 01.11.2021 р. 
 

 Ухвалили: зважаючи на епідеміологічну ситуацію, з метою збереження життя 
та здоров’я здобувачів вищої освіти та співробітників університету, на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами) та 
листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-558 від 21 жовтня 2021 року  
з 01 листопада 2021 року і до завершення теоретичного навчання з усіх видів занять 
(лекції, практичні заняття, лабораторні роботи тощо) для здобувачів вищої освіти 
денної форми навчання всіх рівнів здійснювати з використанням дистанційних 
технологій відповідно до розкладу. 


